
noord-brabant ∞§¶

Marjo en Maaike genieten

Zoete lieve
Gerritje
Hoe het volksliedje een vertaling kreeg naar deze tijd.
Theatergroep Teletext VZW, Leonore en Sacha  deden het al
eerder.
In Antwerpen diepten ze een liedje uit en met hun frisse blik
gaven ze het een ‘andere smoel & sound”.  Zo ook met het al-
oude en bekende ‘Zoete lieve Gerritje’.
We zetten een grote stap in de tijd: hun research is afgerond
en m.m.v. 2 koren, sopraan en een massa van staaltjes nieuwe
techniek is  Gerritje in deze eeuw beland, in een ‘muziekhoor-
spel’.
Drie dames van het PB mochten dit meemaken: Marjo, Jannie
en Maaike togen op een zonnige vrijdagmiddag ‘naar den
Bosch’ toe en waren in het werkwarenhuis op de fabriekska-
de getuige van een mix van real-time spel door Leonore en
Sacha  afgemixt met live muziek en zang afgewisseld met ge-
luidfragmenten uit de boeiende gesprekken die zij tijdens hun
zoektocht naar ‘wie was Gerritje’ in Den Bosch, de Meierij én
ook in Sterksel gevoerd hebben.
Waar het in de Bossche streek vooral was met de vml. Gerrit-
je, als cultfiguur in de jaren 70/80 van de vorige eeuw – zij
deed ludieke speeches bij officiële ontvangsten – tot de im-
pact van Gerritje als boegbeeld om vanuit cultuur, recreatie
en natuurlijk de rijke Bossche historie haar te blijven presen-
teren. Het gaat Teletext VZW ook om het NU.
De brug naar de Vrouwen van Nu ontstond in het vraagge-
sprek wat ze deze zomer hadden met Maaike op de boerderij
in Sterksel; uitgediept werd ‘de positie van de  vrouw op een
modern agrarisch bedrijf’. Zij  schetste in dit gesprek tal van
beelden.
Zeker ook die van ‘verbinder boer en buitenlui’. Elementen
hieruit zijn verwerkt in het muziekhoorspel, en voorafgaand
aan het optreden in het ‘gesprek van de dag’ o.l.v. Vincent
Wijlhuizen.
De conclusie na deze inspirerende Bossche middag met Ger-
ritje en het theaterfestival:  
Veel leden van de Vrouwen van Nu kunnen we plaatsen in de
rol van ‘bruggenbouwer, verbinder’
Vanuit het historisch besef redenerend  weten we supergoed
een draai te geven aan de maatschappelijke uitdagingen
waarvoor we staan én als Vrouwen van Nu mee bezig zijn!
Marjo, Jannie en Maaike gingen vol positieve energie met vol-
doende inspiratie weer naar huis:
Ze hebben een aantal ideeën opgedaan waarmee we binnen
Brabant zondermeer verder aan de slag kunnen.  We houden
u op de hoogte!

blij
 
Blij dat er nog een paar zonnige dagen zijn.
Blij dat de tuin zo fleurig is.
Blij als de hondjes komen logeren.
Blij naar een festival geweest te zijn.
Blij om te fietsen naar mijn werk.
Blij te wandelen over de paarse heide.
Blij met de kinderen te pizzaretten.
Blij iedereen te zien bij de PB vergadering.
Blij dat plastic project landelijk is gegaan.
Blij dat werkgroepen iets nieuws verzinnen.
Blij dat kringen bezig blijven.
Blij dat de afdelingen actief zijn.
Blij dat er een jubileumfeest is want ik ben
Blij de Vrouwen van Nu bij deze te feliciteren
       met haar 75 jarig jubileum.
 
Marjo Klaus vz
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gelukkig kan er
weer meer ……..
Het bestuur van afdeling Steenbergen is blij dat ze vanaf sep-
tember weer leuke bijeenkomsten kan organiseren voor de
leden. Ze willen graag vermelden wat er zoal op de rol staat.
In september starten ze met een koffieochtend. De leden
kunnen dan eerst gezellig bijkletsen. Daarna komt schrijfster
Corry Damen vertellen over een boek, dat ze schreef naar
aanleiding van haar eerste baantje bij een rijke familie in
Steenbergen. Ook gaan ze in september nog een middagje
midgetgolfen. In oktober is er een avond met een lezing over
het Loodswezen. En in november een lezing over het leven op
een woonwagenkamp.
Het jaar wordt beëindigd met de kerstviering. Hiervoor is de
groep BeVocal uitgenodigd om hun programma Kerstkristal-
len ten gehore te brengen. Het is een avondvullend program-
ma met kerstliederen, zowel oude traditionele als de moder-
ne Amerikaanse Kerst melodieën komen voorbij.
Ze hebben er veel zin. tasty food

walk
Cultuurgroep Vrouwen van Nu afdeling Noordhoek deden
mee aan een culinaire wandeling dwars door de polders van
Heijningen. Ze wandelden langs plaatsen waar men normaal
nooit komt. Over landwegen, door fruitboomgaarden en
langs akkers. Er waren zes verrassende stops met lekkere
hapjes en drankjes.
Het was ontzettend leuk en goed georganiseerd door vrou-
wen, die boer en consument dichterbij elkaar hebben ge-
bracht!
Deze activiteit sluit goed aan bij ons landelijk voedsel plat-
vorm.

Hartige wafels met kersen proeven van Roots culinair Iloe op Hoeve Zuylen-

hoeve in Heijningen
Oprichters 'n Bietje Gezond, Petra Wevers en Leontine Ouwerlingel
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brabant naait
tuinschort met buidel
Jeansbasis: bijvoorbeeld een deel van een oude spijkerbroek.
Accentstoffen: katoen/linnen/jute.
Bandjes: biasband met motiefje – lusband – brede lintjes.

Schort met het label van Vrouwen van Nu

bietje gezond
Vrouwen van Nu en 'n Bietje Gezond bundelen de krachten...
Petra Wevers en Leontine Ouwerling zijn de oprichters van 'n
Bietje Gezond; de motor achter vele projecten en evenemen-
ten voor kinderen en gezinnen waarbij gezond opgroeien
centraal staat. Aankomend schooljaar staat 'n Bietje Gezond
op Waterpoortgrond' op het programma; een voedsel educa-
tie project wat georganiseerd wordt voor 12 basisscholen bin-
nen 6 gemeenten in West-Brabant, Zuid-Holland en Goeree
Overflakkee. De kinderen gaan op bezoek bij de boer of kwe-
ker en ervaren en beleven waar ons voedsel vandaan komt en
wat gezonde voeding inhoudt. Vervolgens gaan ze zelf aan de
slag, onder begeleiding van een chefkok, met het bereiden
van de streekproducten en het bedenken van een eigen re-
cept. Met als eindresultaat een prachtig kinderkookboek met
recepten voor en door kinderen gemaakt. Tijdens de kookles-
sen is het vaak een vrolijke boel. Kinderen leren snijden, bak-
ken, koken en proeven en keukenschorten zijn daarbij geen
overbodige luxe. Een mooie kans om de verbinding te zoeken
met de Vrouwen van Nu, aldus 'n Bietje Gezond. Jannie
Meeuwisse wist raad en vroeg om hulp bij enkele dames. Gre
Oudhuis, Nelllie Baijens en Annie Nooijens kregen de patro-
nen en stof toegestuurd en gingen ijverig aan de slag. Met als
resultaat 30 prachtige kinderschorten in Brabants boeren ruit.
Op 15 september staat 'n Bietje Gezond opnieuw in de koei-
enstal om kinderen te begeleiden bij een kookworkshop,
maar dit keer zullen de kinderen er prachtig uitzien. Gre, Nel-
lie en Annie hebben een uitnodiging ontvangen om hierbij
aanwezig te zijn en te zien hoe de schorten in gebruik wor-
den genomen.

Versteviging: strijkversteviging voor taillebanden, voering van
stevige stof.
Eigen riem, accentkoord of band. Neem je taillemaat enkel,
hoogte van schort is de helft daarvan. Bepaal plaats, afmeting
en soorten zakken: telefoon/snoeischaar/sleutels.
Bepaal de sterkte van de lussen: snoeischaar, festonsluiting.
Alle naden worden afgewerkt met zigzag, stiknaden zijn dub-
bel uitgevoerd. Alle zakken van accentstof zijn verstevigd.
Knip alle onderdelen op maat. Verstevig de achterzijde van de
zakken. Bepaal MV op de jeansbasis en leg de zakken en lus-
sen/accenten en teken deze aan op de basis. Maak een stolp-
plooi in de grootste zak voor een buideleffect. Verstevig het
stiksel van deze plooi door middel van een contraststofje. Stik
de kleine zak op de grootste. Maak (stevige) lussen en stik
deze op de grootste zak. Stik dit geheel op de jeansbasis,
eventueel al meteen met een biasband. Stik de mooie kant
dan als laatst. Maak de tailletunnel van verstevigde jeansba-
sis; op de breedte van de riem of band die je gaat gebruiken.
Of verleng de uiteinden zodat je deze kunt strikken. Stik
eventueel biasband mee zodat je een doorlopende accen-
trand krijgt.
Variaties: Zakken: knip 0,5 cm. extra aan bij de kleinste zak-
ken en werk de randen af met een accent biasband. Bevestig
de zak op de jeansbasis met een stiksel naast de accentrand
(los effect). Knip de jeansbasis door en maak twee aparte ‘-
buidels’ als een heupmodel.
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Winnaar februari thema: Carnaval: Lucie van Oerle afdeling Prinsenbeek 

In het vorige magazine was de verkeerde foto geplaatst

Winnaar april thema dieren: Tineke Korpershoek, afdeling Sprang Capelle 

Winnaar mei thema Voel je jong: Clazien Renirie, afdeling Steenbergen  

Winnaar juni thema Hoofd-hart: Gonny Hendriks afdeling Etten-Leur 

Winnaar juli thema Out of the box: Adrie Rommens, afdeling Liesbos

Winnaar augustus thema Zin: Desi Dingemans, afdeling Dinteloord

Winnaar juli thema: Out of the box: Adrie Rom-

mens afdeling Liesbos

Winnaar februari thema: Carnaval: Lucie van Oerle

afdeling Prinsenbeek

In het vorige magazine was de verkeerde foto

geplaatst

fotowedstrijd
Zoals je ziet, zijn er weer prachtige foto's ingezonden door
onze leden.Op onze facebookpagina, Instagram en Youtube,
kun je alle inzendingen bekijken. De fotowedstrijd van Vrou-
wen van Nu Noord-Brabant gaat nog door t/m december.
Wil je ook meedingen voor een mooie prijs uit een landwin-
kel, doe dan mee. Inzenden tot het einde van iedere maand.
De thema's voor de komende maanden zijn:
september - natuurlijk
oktober - huisdier
november - groots
december - winter
Let op, minimaal 1800 pixels. 
vrouwenvannu.pbnoordbrabant@gmail.com
 

foto-
wedstrijd
Zoals je ziet, zijn er weer prachtige foto's
ingezonden door onze leden.Op onze fa-
cebookpagina, Instagram en Youtube,
kun je alle inzendingen bekijken. De fo-
towedstrijd van Vrouwen van Nu
Noord-Brabant gaat nog door t/m de-
cember. Wil je ook meedingen voor een
mooie prijs uit een landwinkel, doe dan
mee. Inzenden tot het einde van iedere
maand. Let op 1800 pixels. De thema's
voor de komende maanden zijn:
september - natuurlijk
oktober - huisdier
november - groots
december - winter
vrouwenvannu.pbnoordbrabant@gmail.
com

Winnaar april thema Dieren: Tineke Karpershoek

afdeling Sprang-Capelle

redactie
Vind je het leuk om nieuws van je eigen afdeling in dit maga-
zine te lezen? Stuur een artikel of idee voor 20 november
naar: vrouwenvannu.redactienoordbrab@gmail.com. We zoe-
ken ook nog een redactielid, meld je aan! Diana, Marjo en Ans
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